
TÉLI TÁBOR 2022 MÁTRA 

Tervezett időpont: 2022. febr.18-22. Tervezett helyszín: Mátra-hegység,  

Tervezett szállás: Galyatető turisztikai Centrum. (www.galyacentrum.hu) 

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők! 

Az idei tanévben biztonsági okok miatt a tavaszi időszakig biztos, hogy nem szervezhetünk külföldi 

kirándulásokat, táborokat. Ezért a „Hegyen, Vízen, Két keréken Turisztikai Program” rendhagyó 

módon újból belföldi téli tábort hirdet, hogy tudjuk kompenzálni a téli sportok szerelmeseit.  

Mivel a vírushelyzet alakulásától függően még sok tényező befolyásolhatja a szervezést, ezért 

igyekszünk nagyon körültekintően eljárni. A lényeg, hogy a program csak a szabályok betartásával és 

a legbiztonságosabb körülmények között valósulhat meg. 

Reményeink szerint február végén nem lesz akadálya a belföldi diáktáborok szervezésének, és az 

adott időszakban még az időjárás is „télies” lesz. Az öt napos tábor során szeretnénk egy egész napos 

gyalogtúrát szervezni az országos kék-túra útvonalán, Magyarország legmagasabb pontjához a 

Kékestetőhöz. Ha az időjárási körülmények engedik, szeretnénk két napot a közelben lévő sípályákon 

eltölteni (Mátraszentistvánon és Kékestetőn). Aki nem tud, vagy nem szeretne síelni, ezen a két 

napon szánkózhat, vagy kisebb gyalogtúrákon vehet részt. Továbbá terveznénk korcsolyázást, 

csúszkálást a közeli Sás-tavon, (ha elég hideg lesz hozzá).  

Ahhoz, hogy ebben az időszakban biztosítva legyen a szállásunk, már októberben foglalnunk kell. De 

szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy amennyiben nem valósul meg a túra, a befizetett előleget 

visszautaljuk. Az elmúlt időszak szigorú szabályozása miatt a felsőbb éves diákjaink számára nehezen 

vált elérhetővé a turisztika program teljes körű teljesítése, így szervezői stábunk úgy döntött, hogy 

egyedi kivételt képezve, a 2021/22-es tanévben végzős diákjainknak a „TÉLI TÁBOR” kiválthat egy 

turisztika vagy egy sítábort a „Fricikör” véglegesítéséhez! A létszám limitált: Max: 45 fő! (az aktuális 

létszámot a testnevelői hirdetőtáblán lehet nyomon követni). 

Az 5 napos tábor díja még képlékeny, mivel függ a szállások típusától, étkeztetés lehetőségeitől, 

létszámtól, a síbérletektől-síelési lehetőségtől, a helyi síbuszok, szánkók, felszerelések igény szerinti 

bérlésétől… stb. Nagyságrendileg 45-65.000 Ft lenne a költség, utazással, szállással (turisztikai 

centrum) félpanzióval, esetleges síbérlettel, egyedi ajándék pólóval és minden egyébbel, amit a 

turisztika program kínál. Mivel népszerű a program és az érdeklődés is elég intenzív, így szeretnénk 

fokozatosan úgy feltölteni a jelentkezők listáját, hogy korrekt módon adjunk lehetősséget évfolyamok 

szintjén. Jelentkezni személyesen lehet: 20.000 Ft előleg befizetésével, Dunszt Ferenc tanárúrnál, 

szülői nyilatkozat kitöltött és aláíratott példányával! 

Jelentkezés ütemezése: 

12. évfolyam: Okt. 7-11. 

11, 12. évfolyamok: Okt. 12-14. 

10, 11, 12 évfolyamok: Okt. 15-19. 

9, 10, 11, 12 évfolyamok: Okt. 20-25. 

 

Bízva a program megvalósításában, mindenkit szeretettel várunk! 


